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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Emin 
Açar ve 53 arkadaşının, 5 Ocak .1.961 tarih ve 
221 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması, 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 4 Kil
sim 1950 tarihli Roma Sözleşmesinin 25 ve 26 
neı maddelerinin uygulanmaları hakkındaki 
kanun tekliflerinin görüşülmesi i(dn bir ay me
hil verilmesine dair Anayasa Komisyonu Baş
kanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanun yeniden 
açık oya konularak kabul olundu. 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan 
ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 ııci mad
desiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkra
lar ilâvesi hakkında kanun teklifinin önce
liği kabul edildi. Gümrük ve Tekel Bakanı 
hazır bulunmadığından, görüşülmesi bir de
faya mahsus olmak üzere, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclîsi İda
reci Üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin 
temsil ödeneklerine dair kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle yapılan görüşülmesi sıra
sında dördüncü maddesi, nazarı dikkate alı
nan önerge gereğince komisyona verildi. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
reci Üyelerinin, Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni üyesinden Denetçi olan zata ödene
cek Denetçi ücretine dair kanun teklifi kabul 
olundu. 

Millet Meclisi İdareci Üyesi î^evki Güler ile 
Cumhuriyet Senatosu idareci Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, Başbakan ve Bakanların temsil öde
nekleri hakkındaki kanun teklifi ile 

1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 6794 sa
yılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 
tasarısının birinci görüşmesi bitirildi. 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nım, 
Giresun ili Görele ilçesinin Gülef köyü ilkoku
lu binasının 1960 - 196.1 yıllarında yapılan ta-
miratiyle ilgili hususlara dair Millî Eğitim Ba
kanından olan sorusu, soru sahibi ikinci defa 
hazır bulunmadığından düştü. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, 
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Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünün Beden 
Eğitimi Genel Müdürlüğü halinde birleştirilme
si hususunda, ne düşünüldüğüne dair Başba^ 
kandan ve Millî Eğitim Bakanından olan sözlü 
sorusuna Başbakan ve kendi adına Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi İncesulu; 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Lozan 
Andlaşması ile millî hudutlarımız dışında ka
lan araziye dair, sonusuna da Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper cevap verdiler. 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, Doğu
daki açlık ve hayvan yemi sıkıntısına karşı ne 
gibi tedbirler alındığına dair Devlet ve Ticaret 

/ 

Bakanlarından olan sözlü sorusu, soru sahibi 
ikinci defa hazır bulunmadığından, düştü. 

201 ve 202 sayılı-sorular, sora sahipleri, 
182, 199 ve 200 sayılı sorular da ilgili Ba

kanlar hazır bulunmadıklarından, gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

. 9 . 2 . 1962 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İzmir 
Mekki Keskin Kadri özek 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 

pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı (1/106) (Gümrük ve 
Tekel, Sanayi, Maliye ve Bütçe komisyonları
na) 

2. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 
pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük 
Vergisinden muafiyetine dair Bakanlar Kuru
lu Kararnamesinin onanması hakkında kanun 
tasarısı (1/107) (Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı (1/108) (Millî Eğitim ve Adalet komisyon
larına) 

4. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı (1/109) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/110) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

6. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin ta
diline dair kanun tasarısı (1/111) (Millî Eği
tim Komisyonuna) 

Tezkere 
7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/186) (Sayıştay Komis
yonuna) 

Rapor 
8. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/175) (Gündeme) 



B l E İ N C t OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Kadri özek (İzmir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Diyarbakır Milletvekillerine kadar yokla

ma yapıldı.) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Ekseriyetimiz var, gündeme 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/187) 

BAŞKAN — İzin talebi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 9 .2 .1962 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu, 10 
gün, mazeretine binaen, 5 .2 .1962 tarihinden 
itibaren. 

Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli, 
15 gün, mazeretine binaen, 7 .2 .1962 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okuyarak reyle
rinize arz edeceğim. 

Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu, 10 
gün, mazeretine binaen, 5 .2 .1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli, 15 
gün, mazeretine binaen, 7 . 2 . 1 9 6 2 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

llyas Seçkin 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'-
nin, soru müessesesine ve tutanaklara gerekli 
önemin verilmesine dair demeci 

ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Sözlü 

sorular hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Aziz 

Başkan, muhterem arkadnşlar; hiç şüphesiz siz
ler de benim gibi geçmiş hâdiselerden ibret 
alarak buraya Anayasaya, kanunlara, nizamla
ra harfiyen riayet etmek karariyle gelmişsi-
nizdir. Fakat bugün içinde bulunduğumuz du
rum dolayısiyle aynı şeklide hareket etmediği
mizi, 3,5 aylık tatbikata bakarak kesin olarak 
iddia 'edebilirim. 

Arkadaşlar beni affetsinler, gerek Hükümet 
olarak, gerekse Meclis olarak tüzüğe bir ria
yetsizlik içinde bulunmaktayız. Elimizdeki İç
tüzüğün bir sual müessesesi mevcuttur. Buna 
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M. Meclisi B : 44 
göre her arkadaş Hükümetten ve istediği ve
kilden sual sorabilir. Bu suali sordu'ktan son
ra Mecliste sualin neticesini bekler. Zira iki 
Birleşim gelmezse sual düşer. Bu husus da ihmal 
edildi bugüne kadar. Ne hikmetse cevap vere
cek Vekil Bey bir türlü gelmez. 

İçtüzüğün 152 nci maddesinde aynen şöyle 
yazılıdır: «Suale şifahi cevap istenmiş ise, Ri
yaset tezkeresinin vusulünden nihayet iki ini
kat sonra vekil ona Meclis kürsüsünden cevap 
verir.» Hangi sorunun cevabı iki inikat sonra 
alınmıştır acaba? Bunun en canlı örneğini arz 
edeceğim. Bugün burada yok, Mithat San ar
kadaşımız, mübalâğa olmasın, belki 10 birleşim 
gelip gelip gitmiştir. Geçenlerde Millet Parti
sinden Kâzım Arar arkadaşımız «Başbakan yok
sa, nâmına cevap verecek insanda mı yok?» 
diye burada dert yanıyordu. 

Bir de 153 ncü madde var. «Vekil, sorulan 
suale umumi menfaat mülâhazasına mebni ve

yahut muktazi malûmatın elde edilmesi için ce-
vabı muayyen bir müddet geciktireceğini - sual 
tahriri ise tahriren, şifahi ise kürsüden - beyan 
eder.», demektedir. Vekil beyler lütfen gelsin
ler. cevabı geciktireceklerini burada söylesin-

9.2.1962 0 : 1 
ler. Hiçölmazsa Meclise karşı şu ufacık ihtima
mı göstersinler. Bunun bundan sonra nazarı 
dikkate alınmasını bilhassa istirham ederim. 

Benim üzerinde durmak istediğim diğer bir 
mevzu vardı. Riyaset Makamı ile yaptığım gö^ 
rüşmede bu işin halledilmesi yolunda olduk
larını öğrendiğimden burada bu mevzu üzerin
de durmıyacağım. 

Üzerinde duracağım bir husus da şudur: 
Tutulan zabıtlarda büyük eksiklikler olmakta
dır. Bir misal vereyim arkadaşlar: Zabıtlarda 
ufak tefek hatalar olabilir. Fakat kendi başım
dan geçtiği için misal olarak vermek isterim. 
Ben geçen gün kürsüde konuşurken dedftn ki, 
çıkmış bir kararname yüzünden Avrupa'da te
davide bulunanlar müşkül durumda kalmış ve 
memlekete dönmüşlerdir. Zabıtları gördüğüm 
zaman bu cümlenin "aynen «kararname yüzün
den birçok vatandaş harice tedavi olmıya git
miştir» şeklinde olduğunu gördüm. Bu kadar 
büyük fark olamaz. Bilhassa bu hususlara dik
kat edilmesini istirham edeceğim. Hürmetle
rimle. (1) ' 

BAŞKAN — Efendim, öncelikle görüşülme
sine karar verilen işlerden gündeme başlıyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 9 arkadaşının, kaçakçılığın meni ve ta
kibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar 
ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel Komisyonu raporu (2/55) (S. Sayısı : 15) 

B A Ş K A N — Rapor üzerinde söz istiyen... 
Halûk Nur Baki. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı hazır
lanırken Gümrük ve Tekel Komisyonundan geç
miştir. Bu geçiş gerek müfredat bakımından, ge
rekse tatbikat bakımından tamamiyle İçişleri 
Komisyonunu yakından alâkadar etmektedir. 
İçtüzüğün 28 nci maddesi gereğince bu kanun 
tasarısı İçişleri Komisyonunu yakından ilgilen
dirmektedir. Binaenaleyh, tasarının İçişleri Ko
misyonuna iadesini rica ediyorum. Zaten 6815 
sayılı Kanunla gümrük ve tekel muhafaza mev

zuatı tamamen çıkacak tadille değiştirilmekte
dir. Dolayısiyle 6829 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakındaki mevzuat tamamiyle İçişleri Ko
misyonunu alâkadar etmektedir. Binaenaleyh 
mensubolduğum İçişleri Komisyonundan bu ka
nunun geçirtilmesini, 28 nci madde gereğince 
de iadesini, arz ve talelbederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı istiyorsu
nuz Halûk Bey? 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, adı geçen tasarının 
İçişleri Komisyonunda müzakere edildikten son
ra, Heyetinize gelmesini yüksek oylarınıza su
nacağım. İçişleri Komisyonuna havalesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) Sayın üyenin henüz müdürlüğün kont
rolündün geçmemiş tutanakları son şeklini almış 
telâkki etmemesi lüzumu arz olunur, 

3 0 9 -* 15 S. Sayili basmayazi tutanagin sonundadir.



M. Meclisi B:44 
i . — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

İdareci Üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlan ve Divan Üyelerinin 
temsil ödenekleri hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/102) (S. Sayısı : 
16) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı b a l t a d a 7 . 2 . 1962 
tarihli 43 ncü Birleşimde ivedilik kararı alın
mış, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanlarının ödenekleri hakkındaki 
teklif müzakere edilmiş, fakat verilen iki öner
ge de nazarı dikkate alınarak, madde komis
yona gitmiştir. Komisyonun eski madde metni 
üzerinde ısrar ettiğine dair raporu gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda

reci üyelerinin Cumlhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları ve Divan üyelerinin temsil 
ödeneklerine dair kanun teklifinin 4 ncü mad
desi hakkında verilen ve Genel Kurulca dikka
te alınan önerge komisyonumuzca incelendi. 

önergenin gerekçesinde belirtilen tasarruf 
mülâhazası 'mevzuubahsolmadığı, esasen gerek 
Cumhuriyet Senatosunun ve gerekse Millet Mec
lisinin Anayasa ile tesis edilmiş olması cihetiyle 
her iki Meclisin kendisine ait işlerin kendi Ri-, 
yaset Divanlarınca yapılması uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Diğer taraftan denetçi üyelerinin ödenekle
riyle Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekle
ri ve yollukları hakkındaki kanunlar yürürlük 
maddelerinde ımevzuubahis ayırma yapılarak 
Yüksek Meclisçe kabul edilmişlerdir. 

Bu itibarla komisyonun önergeye iltihakı 
mümkün olmamıştır. Raporumuz Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan V. 
Elâzığ-

II. Müftügil 
Kâtip 

Balıkesir 
C. Bilgehan , 

Sözcü 
Ankara 

î. Seçkin 

Adana 
H. Aksay 

(1) 16 S* sayilı basmayazı 43 ncü Birleşim 
tutanağının sonundadır 
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Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Kırşehir 
A. Bilgin 
Konya 
R. Özal 
Sakarya 

N. Bayar 
Yozgat 

1. H. Akdoğan 

Aydın 
1. Sezgin 
istanbul 
R. Ülker 

Konya 
1. Baranv 

Muğla 
T. Şahin 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Yozga/t 

C. Sungur 
BAŞKAN — Efendim, 'komisyon önergeye 

iştirak etmiyor, eski fikrinde ısrar ediyor. Sa
yın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; Anayasanın 84 ncü maddesinin son 
fıkrasında (Türkiye Büyük Millet' Meclisinin 
birleşik toplantılarında Başkanlık Divanı, Mil
let Meclisi Başkanlık Divanıdır) diyor. Bundan 
başka yine Anayasanın 85 ııci maddesinde (Her 
iki toplumun - yani Cumhuriyet Senatosunun 
ve Millet Meclisinin - kendi kolluk işlerini ken
di Başkanlık Divanları yürütür) denilmektedir. 
Böylece Anayasa ıgerek Cuımhuriyelt Senatosu 
nun, gerek Millet Meclisinin Başkanlık Divan
larının ı hangi işi müstakillen yürüteceğini orta
ya koymuştur. Kolluk işleri, <nıalıımuâliniz, dar 
ve geniş mânada tefsir edilebilir. Kolluk işleri
ni dar mânada, kendi çevrelerindeki (birleşim
lere ait inzibati tedbirlerden ıtutunuz, İdare 
Âmirlerinin vazifelerine kadar genişletebilirsi
niz. Fakat diğer bir mânada muhasebe ve per
sonele ait muameleyi hiçbir zaman ilgilendir
memektedir. Lisan bilgisi bakımından, hukuk 
bilgisi bakımından terim münhasıran bir tahsisi 
ve bir takyidi ilgilendirmektedir. Yani Millet 
Meclisi Başkanlığı ile Cuımhuriyelt Senatosu 
Başkanlığının yalnız kendi kolluk işlerini ken
dilerinin yapacaklarına dair bir hüiküm getiril
mektedir. Gelen teklifteki bu hüküm Anayasa
nın 85 nci maddesine bu sebeple aykırıdır. Bun-». 
dan gayri bir tefsirle, her türlü malî cihet tet
kik edilmiştir diyerek, (bu dâvayı haklı göster
meye çalışmak Anayasanın lâfzına, ruhuna ay
kırıdır. Bendeniz Bütçe Komisyonunun vermiş 
olduğu son raporun Anayasaya aykırı olduğu 
kanaatindeyim. Buna rağmen takdir Yüksek 
Heyetinizindir, istediğiniz şekilde karar verebi
lirsiniz. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü îlyas Seç

kin, 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, Muhterem Asım Eren Beyefendinin, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanlarına seçilmiş olan arkadaşlarımızın 
kolluklarını ilgilendiren kanun teklifi vesile
siyle, mütemadiyen, iki birleşimden beri Millet 
Meclisimizi, teşkilât kanununu ilgilendiren ko
nuları bir Anayasa meselesi haline getirerek 
bu konudaki sebatlarının sebebini bendeniz an
lamış değilim. Mesele, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanına seçilen arkadaşlarımızın 
tahsisatlarını kimin vereceği, bu merciin tâyini 
meselesidir. Bu mesele bir bütçe meselesi değil
dir. Muhterem Asım Eren arkadaşımız güzel 
buyurdular : Anayasanın 85 nci maddesine gö
re Meclisler kolluk işlerini Başkanları eliyle 
düzenler ve yürütürler. 

Fakat mevzuumuzun bununla, yani Anayasa 
ile ilgisi yoktur, Muhterem Asım Beyefendi. 
Senatonun ayrı bir teşkilât kanunu olacaktır. 
Bu teşkilât kanunu olurken, biz de kendisiyle 
bera'beriz, ayrı bir muhasdbesi, ayrı bir levazımı 
olmıyacaktır. 

Kendilerinin pek titiz olduğunu bildiğim ta
sarruf mevzuunda Bütçe Encümeni de dikkatle 
durmaktadır. Ama bu mesele ile onun ilgisi yok
tur. izin verirlerse önergelerini geri almalarını 
rica edeceğim. 

Bu meselenin Anayasa ile de zerrece alâkası 
yoktur. Neden iki birleşimdir bu kanun teklifi 
vesilesiyle ilgisi olmıyan kanunlardan bahsedi
yorlar? Lütfetsinler, geri alsınlar. 

Şimdi, Anayasanın 84 ncü maddesine göre, 
yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir
leşik toplantılar bahis konusudur. Bunun bir 
teşkilât kanunu mevzuu olmasını nereden çıka
rıyorlar 1 Esbabı mucibelerini anlıyamadım. Bu
nu encümende enine boyuna müzakere ettik. 
Bundan evvel senatör ve milletvekillerinin tah-
sisatlariyle ilgili kanunda bunların yürütülmesi 
maddesi ayrı ayın gösterilmiştir. Bu seneki Kar
ma Bütçe Komisyonu da 1962 malî yılı bütçe
sini yaparken Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
istihkaklarını ayrı, Millet Meclisi üyelerinin is
tihkaklarını ayrı olarak göstermiştir. Bu mad
dede de Senato Riyaset Divanı kendi kolluk iş
lerini kendisi yapacak, Millet Meclisi Riyaset 
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Divanı da kendi kolluk işlerini kendisi yapa
caktır. Bunun tasarrufla hiçbir ilgisi yoktur. 

Ayrıca bu işleri tevhidetmeye de lüzum yok
tur. Zaten çıkarılacak teşkilât kanuniyle onun 
ayrı bir teşkilât kanunu olacaktır. Bu bakımdan 
Asım Eren arkadaşımız bu mevzuda ısrar etme
sinler, böyle bir durumu Anayasanın tatbikat 
sahasına lütfen aktarmasmlar. Mâruzâtım bun
dan ibarettir, encümen mazbatasının aynen ka
bul edilmesini hassaten rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Anayasayı tanzim eden bendeniz de
ğilim. Anayasa, bugün fiilen teşriî hayata mal-
olmuş 'bir kanundur. Bu kanunun 84 ve 85 nci 
maddeleri yalnız kolluk ve mümasil işlerin Mil
let Meclisi ve C. Senatosu Başkanlıkları tara
fından ayrı ayrı yapılacağını tasrih etmiş oldu
ğundan, bendeniz bütün iyiniyetime rağmen, 
Muhterem Komisyon Sözcüsü arkadaşımın ar
zusuna iltihak edemiyorum. Müşkülât çıkarmak 
gibi bir şey varit değildir. 

. Muhterem arkadaşlarım, iki hafta evvelki 
görüşmelerde Muhterem Sözcü Ilyas Beyefendi
nin zapta geçen sözlerini hatırlatırım. Bu iki 
bölüme ait teşkilât kanunlarının mucibolaeağı 
masrafın takriben 6 milyon lirayı bulacağına 

, ait sözleri vardır. Şimdi muhterem arkadaşların 
karşısında bunun ayrı bir maârafı mucibolmadı-
ğmı söylemesi doğru değildir. Nitekim, o teşki
lât kanunu huzurunuza gelince bu masraf da be
raber gelecektir. 

Bundan başka bendenizin üzerinde duraca
ğım bir nokta daha var : Muhterem arkadaş
larım, biz burada Meşrutiyet devrinin Ayan 
Meclisini kurmadık. Meşrutiyet Devrinde is
tanbul'da Fındıklı'da saraylar çiftti, onların 
kendi başkanları vardı ve her işlerini ayrı gö
rürlerdi. Ama o zaman Düyunu Umumiyeye 
batmış bir müsrif padişah idaresi vardı; bu
gün ise Anayasanın sarih hükümleri karşısın
da C. Senatosunun hukuki vaziyeti çizilmiş bu
lunmaktadır. Bu yetki dfşında her hangi bir 
hüküm çıkarmak suretiyle ve bütçe ve maaş 
mülâhazalariyle hareket etmek doğru değildir. 
C. Senatosu da bugünkü fiilî ve hukukî durum
da, ioabettikçe Millet Meclisi Başkanlığının 
Başkanlığı altında çalışan bir toplumdur. Kal
dı ki, Anayasada kanun tedvirinde ihtilâf olur-
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sa son «özün Millet Meclisine aidolduğunu I 
açıkça emreder. Bu işaretlerle Anayasa C. Se
natosuna yetki sınırını çizmiştir. Netice itiba
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisi mânevi 
şahsiyetinin temsili, Millet Meclisi Başkanına 
aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisine bir 
yazı, bir misafir geldiği zaman, ilgilenecek 
merci, Millet Meclisi Başkanıdır, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı değildir. Bu itibarla, mevcut 
Anayasanın sarahati karşısında, buna rağmen 
«Asım Eren neden müşkülât çıkarıyor» tar
zındaki konuşma elbet te haklı bir konuşma de
ğildir. Eğer Anayasa tatbik edilecekse, bu sa
rahatler dairesinde tatbik edilecek, eğer tadil 
edilecekse, aynı sarahatler muvacehesinde ta'dil 
edilecektir. Bu ana hüküm bozulmadan ona I 
uymayan kanunlar çıkamaz. 

Muhterem arkadaşlar yanlış hesap Bağdat-
tan döner; Anayasaya aykırı kanunlar da bu- I 
gün, Asım Eren'in müracaati ile Anayasa Mah- I 
kemesinden geri döner! 

I I 
BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Asım Eren iki celsedir 
bendenizin burada iki üç celse ve bir kanun I 
vesilesiyle maruzatta bulunurken ağzımdan I 
çıkan 6 - 6,5 milyon lira lâfımı dillerine pele
senk ettiler. 190 üyesi bulunan bir Senatonun 
Teşkilât Kanunu dolayısiyle 6 - 6,5 milyon lira 
veriliyor derken, bu Senatonun teşkilâtını ve 
senatörlerin özlük haklarını söylemiştim. Se
natonun ve Millet Meclisinin idaresi bakımın
dan asgari bir kadro ile Teşkilât Kanununu 
yapmakta olduğumuzu Yüksek Heyetinize arz 
etmişken Sayın Asım Eren'in mâruzâtıma ay
kırı olarak «Senato teşkilâtı kuruyorlar, mille
tin cebinden 6 milyon lira veriyorlar» demesini 
ben doğru bulmadım. Hakikatte 6 - 6,5 milyon 
lira Senatonun senatörlerinin bir yıllık maaş
ları tutarıdır beyefendi. Bir Senatonun Teşki
lât Kanunu için 6, - 6,5' milyon derken elbetteki 
buna senatörlerin maaşlarını da katarak dü
şünmek lâzımgelir. T. B. M. Meclisi 1962 yılı 
bütçesinden Karma Komisyon 10 milyon lira
lık tasarruf yaptı. Niye Sayın Asım Eren bu
nu nazarı itibara almıyor? T. B. M. Meclisinin 
1962 yılı bütçesi Senatodan geçti, bizim eli- | 
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mizdeki bütçe tasarrufa âzami derecede ria
yetkar şekilde hareket edilerek meydana ge
tirildi. Bunu burada itiraf etmek gerekir. Bu-
nun-aksini iddia etmek yakışık olmaz, bu bir. 

İkincisi, Asım Beyefendinin de buyurduk
ları gibi, Anayasanın 85 nci maddesine göre 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi kendi 
kolluk işlerini başkaları eliyle düzenler ve 
yürütürler. Asım Beyefendinin iddia ettikle
rinin hilâfına kolluk işlerinin görülmesi işi her 
Meclisin kendi Başkanlarına verilemez mi? Bu
nun Anayasa ile olan ilgisinden bahsediyor
lar. Anayasanın bununla ne alâkası vardır. 
Konuştuğumuz kanun kabul edildikten beş da
kika sonra, Asım Bey bu meselede kendi gö
müşlerine göre müşkülât çıkarmaktadırlar. 
Burada söylenen her fikir muhteremdir, ama 
cevaplarına da tahammül buyursunlar. Huzuru
nuzu fazla işgal ettiğim için özür dilerim. 

Hulâsa bu mesele bir Anayasa meselesi değil
dir. Anayasa vardır, Cumhuriyet Senatosu var
dır, B. M. Meclisi vardır, her ikisinin Başkanlık 
Divanı vardır, her ikisinin ayrı ayrı bütçeleri de • 
olacaktır arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, mütaaddit* defalar huzurunuzu işgal ettiğim 
için affmızı istirham ederim. Yüksek Meclisin 
memleketin kalkınması ve daha mühim işleriyle 
meşgul olması lâzımgelen bir zamanda Anayasa- * 
ya aykırı gördüğüm bir husus üzerinde harakete 
gelmiş olmamızdan dolayı müteessirim. Fakat bu
na mecbur kaldım. Çünkü Anayasaya sadakate 
yemin ettim. 

Evvelâ sayın arkadaşımın son sözlerine cevap 
vereyim : 

Bu bir teşkilât meselesidir. Yani getirdikleri 
yürütme maddesine mütenazır olarak bir muha
sebe müdürlüğünün de kurulacağına bu bir işa
rettir. Aksi takdirde bugün Senatonun ve Millet 
Meclisinin tahsisat, hesap ve tediyelerine bakan 
bir muhasebe müdürlüğü, varken bu yürütme 
maddesine lüzum yoktu. Maksat, getirilecek teş
kilât kanununda ihdası düşünülen Cumhuriyet 
Senatosu Muhasebe Teşkilâtını ve diğer eş teş
kilâtı Millet Meclisi bünyesine eklemektir. Bu be
nim sadece muhaseibeye münhasır, endişem olsa 
idi bir şey söylemiyecektim. Hangi teşkilâtın 
Cumhuriyet Senatosuna ilâvesi, hangilerinin ta-

_ şı? _ 
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'sarraf maksadiyle aynı teşkilâtla yürütülmesi ge- I 
rektiği hususunu müzakere ettikten sonra tüzüğü 
tanzim etmekte olan muhterem komisyon arka
daşlarımız düşünmüşler; bir ortalama hal çaresi 
bulma yoluna gitmişler. Bununla beraber yine 
de tamamen halledememişler. Masrafsız teşkilâta 
imkân olmadığı için C. Senatosuna da bir muha
sebe müdürlüğü, bir personel müdürlüğü ve bel
ki de bir Genel Sekreterlik ihdasını düşünmüşler. 

Bu sebeple kısmi bir tasarrufla bu gelecek 
yeni idari makamların yıllık ödenekleri belki de 
6 milyonun yarısından da aşağıya indirilebilir. 
Ama hiç masrafsız da olamaz. Bendeniz maaş me
selesine itiraz etmiyorum. I 

Şimdi son sözlerinin cevabı olarak bunu arz 
etmekle beraber, ilk sözlerinin cevabını da arz et
mek isterim.. 

Muhterem arkadaşlarım, burada lüzumsuz ye
re Yüksek Meclisi işgal etmek niyetinde değilim. 
Ben Anayasa hükümlerine ve maddelerine isti-
nadederek konuşuyorum. Anayasa ve kanunlara 
gereken dikkatin gösterilmemesini doğru bulma
dığım için bu şekilde hareket ettim. Bütçe Encü
meninde bugünlerde tezatlar görüyoruz. Nitekim 
% 15 zamların ertelenmesi kanunu görüşülürken 
1950 yılı yerine 1930 dan evvelki emeklileri esas I 
tutan Bütçe Komisyonu, böylece sıkı bir tasarruf 
güderken, diğer taraftan bütçeye yeni Ödenek ve 
külfetleri yükliyecek tasarı veya teklifleri de ilti
zam ediyor. Bugünkü tutumları da, masrafı artı
ran bir tutumdur. 

Tasarruf için komisyonun mücadelelerini hür- I 
metle hatırlıyorum. Hattâ her ne kadar % 15 
zamların ertelenmesinde 1930 - 1936 emeklileri 
(evvelce 1950 baremine intibak ettirilmediklerin-
den ötürü) çok mağdur kalmışlarsa da bendeniz, 
tasarruf mülâhazasiyle bunu dahi mâkul buluyo
rum. Zira bunu tasarruf babında bir hamle ola
rak kabul ediyorum. Ama Bütçe Encümeni tara- I 
fmdan müsamaha ile karşılanan yeni masraf ve I 
ödenekleriyle bâzı teşkilâtın masrafı hiçbir za
man hürmetle anacağım hamleler değildir. Bu I 
Meclis, istikrar meclisidir. Bütçe Encümeni de 
•bu ruhu benimsemelidir. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler, 
ÎDARE ÂMÎRÎ ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Ka-

rahisar) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Asım I 
Eren'in konuşması üzerinde söz almak mecburiye- I 
tinde kaldım. Çünkü bu kanunla kurulacak olan | 
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teşkilâtın Anayasa ile hiçbir ilgisi olmadığını be
lirtmek isterim. Getirilecek olan teşkilât kanunla
rı İçtüzük ile mukayyettir, bu madde ile hiçbir 
ilgisi yoktur. Binaenaleyh bu maddeyi ele alarak 
bir teşkilât kurmak icabetseydi, bundan daha 
evvel Yüksek Heyetinizin kabul buyurduğu 1 
numaralı Kanun vardı, buna dayanılarak teşki
lât kurulabilirdi. 

Bu 1 numaralı Kanundaki yürütme mad
desini, Yüksek Heyetinizin kabul buyurduğu 
maddeyi okuyorum : «Bu Kanunu Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi yürütür.» demiştir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosunun bir başkam var. Bu arkadaşımız da 
Millet Meclisinin İdareci Üyesidir. Düşünün ki, 
Cumhuriyet Senatosunun Başkanının ödeneği 
veya tazminatının Millet Meclisinin İdareci 
Üyesinin imzasiyle ödenmesi keyfiyeti, tabiî 
Asım Eren Beyin önergesi kabul edildiği tak
dirde, ortaya çıkıyor. Halbuki, Cumhuriyet 
Senatosunun da bir Başkanlık Divanı meycut-
tur. Başkan adına ita amirliği yapan İdareci 
Üyeleri mevcuttur. Ancak ve ancak bu bir ita 
amirliği ile ilgilidir. Bunun haricinde 1 nu
maralı Kanun mebusların ödenek ve tahsisatla
rına ait kanundur. Bunu kabul buyurduğunuz 
zaman da arkadaşlar izah buyurmuşlardı, Cum
huriyet Senatosunun bütçesi ayrı gelmektedir. 
1962 de Millet Meclisininki de ayrı gelmektedir. 
Cumhuriyet Senatosunun bütçesi ayrı geldiğine 
<*öre ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva-
nmdaki arkadaşlarımızın ödenekleri de ayrı ol
duğuna göre ita âmiri olarak, eğer Asım Eren 
ırkadaşımız da kabul ederlerse, ita âmiri belki 
ie kendisi olacaktır. Millet Meclisininki de ay
nı şekildedir. Halbuki bütçe ayrılınca orada da 
İta âmirlerinin ayrı olması gerekir. Bu bakım
dan muhterem arkadaşlarım, bu hususta bir 
önerge takdim ediyorum, (Bu kanunu Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu yürütür.) şek
linde kabul buyurmanızı ve Yüksek Meclisin bu
na iltifat etmelerini bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Konuşmaların yeter

liğinin oya sunulmasını teklif ederim. 
Gümüşane 

Nurettin özdemir 
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Millet Meclisi Başkanlığına I 

Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin ki
fayeti hususunun reye konulmasını saygı ile rica 
ederiz. 

Yozgat ' Yozgat 
tsmet Kapısız Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN, — Müzakerenin kifayeti hakkın
daki takriri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, (Anayasaya aykırı olduğu iddia 
edildiğine göre, bir kere de Anayasa Komisyo
nu tetkik etsin) şeklinde bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan ra

porun Anayasaya aykırılığı iddia edilmiş olma
sı münasebetiyle raporun Anayasa Komisyonu
na gönderilmesini arz ve teklif ederim. 

izmir -İzmir 
Ali Naili Erdem Muzaffer Döşemeci 

'BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... önerge kabul edil
memiştir. 

Şevki Güler arkadaşımızın önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Sâenatosu ve Millet Meclisi Baş

kanları ve Divan Üyelerinin temsil ödenekleri 
hakkındaki kanun teklifinin dördüncü madde
sinin "aşağıda yazılı şekilde kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi yürütür. 

Afyon Karahisar I 
Şevki Güler 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Ediyor. 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
.; BAŞKAN — Söz verilemez efendim, reyle-
medeyiz. 

ASIM EREN (Niğde) — Bu takrir verilme
mişti, şimdi okundu. 

BAŞKAN — Efendim, okunan takriri reyle
rinize arz ediyorum., Komisyon da filhal iştirak 
etmektedir* K*bıü edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 
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Şimdi kabul edilen takririn ifadesi şekliyle 

4 ncü maddeyi reylerinize sunacağım. 
Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senato

su ve Millet Meclisi yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz 'ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen ' arka
daşımız var mı?.. Yok. Kanunun tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kaıbul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyeni 
Mehmet Ûnaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine^ dair kanun' 
teklifi ve Geçici Komisyon rapornû (2/77) (S. Sa
yısı : 8) (Birinci görüşme tarihi: 2 . 2 1962) (İ) 

BAŞKAN — Efendim, teklifin birinci görü
şülmesi yapılmıştı. Bugün ikinci görüşülmesine. 
başlıyoruz. Maddeleri tekrar okuyoruz. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde ek

lenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. — 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazJa olanlarla 93 ncü 
madde gereğince aylıkları kesilen emekli, âdi 
ımâlûl veya vazife malûllerinin yalnız Türki
ye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, muh
taç dul ve yetimlerine, mezkûr maddedeki du
rumlarının belli olduğu tarihlerden itibaren en 
çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatle-
rini takibeden ay başından itibaren aylık bağ
lanır. Durumlarının zail olduğu tarihleri takibe
den ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde 
müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir değiştirge 
var mı?... Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 8. S. Sayılı lasmayazı 41 nci Birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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Madde 2. —- 5434 sayıh Kanunun 92 nei ı 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 92. — İştirakçilerden Türk vatandaş

lığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, 
yabancı memleket uyruğuna giren, Hükümetten 
izin almaksızın yabancı memlekette vazife k?-
bul edenlerin emeklilik hakları düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir değiştirge 
var mi l . . Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ' 

Madde 3. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
•maddeler eklenmiştir : 

Geçici madde 107. — İştirakçilerden fiilî 
hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla olan
lardan, emeklilik hakkı düşmüş ve emeklilik 
keseneklerini geri almış bulunanlar, aldıkları 
paraları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde % 5 faiziyle birlikte; ke
seneklerini geri alma haklan zamanaşımına 
uğramış bulunanlar ise yalnız zamanaşımına 
uğramış bulunan keseneklerini aynı müddet için
de toptan ve defaten Sandığa ödedikleri takdir
de haklarında 88 nci madde hükmü uygulanır. 

Bunlardan, aldıktan kesenekleri bir yıl için
de defaten ödemeden emekli veya âdi malûllük 
aylığına müstahak duruma girenlere bu kanun 
esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu kadar ki, 
bu aylıklar, borçlarının tamamı mahsubedildik
ten sonra ödenir. 

Emeklilik hakkı düştükten sonra kesenekle
rini almış veya geri alma hakkı zamanaşımına 
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uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 nci madde
ye göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine dte 
yukardaki esaslar dairesinde aylık bağlanır. 

Durumları; mülga 3 . 6 . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanun şümulüne girenler hakkında 
da ilgili kurumlarca aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 108 — Emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı almakta iken 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten Önce mah
kûm olmaları dolayısiyle aylıkları kesilmiş bu
lunanların bu aylıkları müraeaatlerini takibeden 
ay başından itibaren ilgili kurum veya sandık
ça tekrar bağlanarak ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül'. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... et
miyenler. Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında lehte ve aleyhte konuşacak 
arkadaş var mı? Varsa iki kişiye söz verece
ğim... Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
belediyeler ve Devlet 'denetimindeki müessese
lerde maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan 
emekli memurlara- dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/95) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mi; 
Burada. Başbakan veya adına konuşacak zat? 
Yok. 

İHSAN ATAÖV (Antalya] 
hakkında konuşmak istiyorum. 

Takririm 

BAŞKAN — Soru hakkında uzun tafsilât 
mı vereceksiniz? 

İHSAN ATAÖV — Hayır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, burada verilmiş bu soruyu Hükü
met 1,5 aydan beri cevaplandırmadı. 20 gün 
mühlet istediler, takririm ancak bir ayda geldi. 
Soru bütçe ile ilgilidir, cevaplandırılmasını Baş
bakandan istedim. Hükümetin bünyesinde Baş
bakan Yardımcısı ve 4 tane de Devlet Bakanı 
vardır. Hiçbirisi de burada bulunmadılar. Soru 
müessesesine riayetle sorulara cevap vermeye 
ve Meclise devama mecburdurlar. 

- 315 -
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ifade etmek istediğim hususlar bunlardı. 

•Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Barbakan veya adına cevap ve

recek kimse bulunmadığı için gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

r - ». 
2 — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-

nun, hangi illerde kaç vatandaşın servet beya
nına tâbi tutulduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/174) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok 
sesleri) Soru sahibi bulunmadığı için, bir defa
ya mahsus olmak üzere, soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Gaziantep Milletvekili Mithat Sari'm, 
Gaziantep Fıstık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından tahsis edilmiş bulunan krediye dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok 
sesleri) Soru sahibinin bir yazısı vardır, ama 
İçtüzüğe uygun değildir, mehil verin diyor. 
Esasen gelecek Birleşime kadar kendisi gelirse 
cevap" verilir. Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
İstanbul'da asayişi bozan olayların önlenmesi 
bakımından ne gibi Jedbirler alındığına dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
sözlü cevabı (6/199) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bu
rada sesleri) İçişleri Bakanı burada. Soruyu 
okutuyorum. 

23 . 1 . 1962 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak İçişleri Ba

kanlığı tarafından cevaplandırılmasını en derin 
saygılarımla dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Son zamanlarla İstanbul'da bâzı kabadayı
ların türediği, bunların haraç almaya teşebbüs 
ettikleri, po]ise haber verilmiş olmasına rağmen 
şikâyetçileri rahatça dövdükleri, olayın şahitle
rini tehdidettikleri, yollarda silâh düellosu ve 
mevdan kavgaları yapıldığı, şehrin en işlek yer
lerinde otomobil çevrilerek kocalarının elinden 
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karıları alınmak istendiği ve böylece vatandaş
ların can ve mal emniyeti bakımından huzursuz 
hale geldikleri gazetelerden ve .vatandaşların şi
kâyetlerinden öğrenilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı birbirini takl'beden bu 
olaylarla ilgilenmiş midir? llgîlcnmişse ne gibi 
tedbirler alınmıştır? Bu tedbirlerin faj^dasız kal-, 
masında sebep nedir? Bu olaylardan dolayı so
rumlulukları tesbit edilen vazifeliler var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Son zamanlarda istanbul'da vatan
daşları can ve mal emniyeti bakımından huzur
suz hale getiren ve birbiri ardı sıra devam eden 
asayişi bozucu olayların önlenmesi için Bakan
lığımızca tedbir alınıp alınmadığı hakkındaki 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in söz
lü sorusunun cevabını arz ediyorum. 

Son zamanlarda istanbul'da bâzı kabadayı
ların türemesi, vatandaşın can ve mal emniye
tinin ortadan kalkması, genel asayiş ve emniye
tin ihlâl edilmesi gibi bir mevzu yoktur. Ancak 
her şehirde olabilen münferit hâdiseler zuhur 
etmektedir. 

istanbul Emniyet Teşkilâtı bu konuda sıkı 
bir çalışma ve mücadeleye geçmiş bulunduğun
dan, bahis mevzuu münferit olaylar, yapılan 
mücadele dolayısiyle basında ön plâna geçmek
tedir. Şehirde ve bilhassa Beyoğlu mıntakasm-
da çok sıkı emnniyet tedbirleri alınmıştır. Yeni 
ekipler teşkil edilmiş, üniformalı devriyeler sık-
laştırılmıştır. Alman tedbirler dolayısiyle hal
kın memnuniyet duyduğu müşahede edilmek
tedir. Yapılan etütler ve çalışmalar ikmal edil
dikten sonra çok daha katî ve iyi neticeler alı
nacaktır. Takipsiz kalmış her hangi bir hâdise 
ve suçlu yoktur. 

istanbul'un hususiyetleri ve en kalabalık 
şehrimiz olması nazarı dikkate alınırsa münfe
rit olayların zuhurunu normal karşılamak icab-
eder. Bununla beraber yukarda arz ettiğim ted
birlerimizi vukuu muhtemel hâdise miktarını 
asgariye indirme gayesine teksif etmiş bulun
maktayız. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. ""~~ 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Saym içişleri Bakanının, ümitverici 
beyanlarına teşekkür etmek icabediyor ve te
şekkür ediyorum. Yalnız meseleyi köklü bir me
sele olarak ele almak zarureti vardır. Şurada, 
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elimin altında ve bir buçuk aylık devre içinde 
olan olayların, mahiyeti dolayısiyle bu sözlü 
soruyu vermiştim. Bir memlekette elbette ki 
za'bıta vakaları olur, 'her memlekette olur ama 
bu zabıta vakaları birtakım hususiyetler arz et
tiği zaman, meselenin üzerinde durmak, ciddi
yetle durmak lâzımgelir. Meselâ Bahçelievlerde, 
jandarma karakoluna 50 metre mesafede, yani 
şehrin meskûn bir mahallinde yedi kişi bıçak-
lariyle, tabancalariyle, karı koca olarak sinema
dan veya tiyatrodan evine dönmekte olan va
tandaşların yolunu keserse o zaman bu hâdise
nin üzerinde başka feir şekilde durmak lâzımge
lir. Çünkü bu şerirler ne jandarmaya ne poli
se, ne de emniyet kuvvetlerine bir ehemmiyet 
vermemektedirler. 

Yine bir yazı başlığı : «Polise silâhla karşı 
koydular.» Eğer bir şehrin içerisinde âdi bir 
hırsızlık vakası olur ve bu hırsızlık ortada iken 
polise haber verilirse ve polis gelirken bu şe
rirler ateş ederlerse ve mahallenin ortasında bir 
silâh düellosu olursa bu meselelerin üzerinde ce
saretle durmak lâzımdır arkadaşlar. Buna ben
zer ve halkın rahat ve huzurunu kaçıran hâdi
seler birbirini takibetmektedir. Ayla özakar 
hâdisesi bir baba olarak, akraba olarak hepimizi 
endişe içerisinde tutmaktadır. Evet bu memle
kette çocuk da kaçırılır, cinayet de işlenir ama 
Ayla özakar hâdisesinden dolayı daha birçok 
çocukların başları yanar. O zaman bu mesele 
ehemmiyetli bir mesele olur. Yazılı soru içinde
ki bir vaka! BeyoğluVıda bir kadın ev işletir 
yahut başka bir iş yapar. Bizim nazarımızda 
vatandaştır. Bu vatandaş dövülür, polise müra
caat eder, bu sefer şahitler tehdidedilir, kendi
si tekrar tehdidedilir, Valiye müracaat eder, ga
zetelere akseder. Sayın Bakanın da ifade ettik
leri gibi, bu vaka mahkemeye intikal eder, sa
nıkları mahkeme salıverir. Evet arkadaşlar, 
mahkemelerin hükümlerini ve kararlarını bura
da münakaşa edemeviz ama şunu söyliyemez 
miviz? Demek ki, âdil mahkemeler önüne polis 
kâfi miktarda dedil götürememiştir. Polisin va
zifesi delil götürmektir, suçluları kıskıvrak bağ
lamaktır. Bütün dünvada polis vazifeyi bu çer
çeve içinde yapar. Elbette ki şahitler tehdid-
edilirse, kadın tekrar dövülürse kimse bu hâdi
seye sahidolmaz. Şerirler şehrin ortasında elleri
ni, kollarını sallıyarak serbestçe gezerler. 
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Onun için Sayın İçişleri Bakanına şu nok

tayı arz etmek istiyorum : Eğer polis vazife 
yapacaksa, onun en mühim vazifesi, suçlan ol
madan evvel önlemek ve şerirlere, polisin ken
disi için amansız bir düşman olduğunu göster
mektir. Şerir bir suç işlediği 2aman düşünme
li, ne olur ne olmaz, sonra bizi yakalarlar his
sini ve korkusunu ona tel km etmeli. Yoksa bü
tün sokaklarımıza polis çıkarsak, günlük vakı
aların cereyan etmesine mâni olamayız. Çünkü, 
şerir polisten korkmadığı için, karşı gelir, ateş 
eder. 

Arkadaşlar, demin ifade ettiğim gibi, poli
sin delil toplama vazifesi çok mühimdir. Mah
keme kararını bendeniz de gazetelerde okudum. 
Fakat, Anayasamızda da var. Anayasamıza gö
re, eğer bir vatandaş mahkeme karan ile hak
sız yere tevkif edilirse, tazminat alır. Bu hük
mü gördüm. Elbette ki, ikinci Cumhuriyetin 
Anayasasından sonra mahkemeler delilsiz va
tandaşı tevkif etmiyecekl erdir. Bu hepimiz 
için, bütün millet için bir teminattır. Bu mese
le üzerinde dikkat edilmesini ve Şaym Baka
nın bunu hassasiyetle ta'kibetmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, iktisadi gelişmemiz için F. A. Ö. Teş
kilâtı tarafından yapılan yardımdan faydalanı
lıp faydalanılmıyacağına vt Doğu illerindeki gı
da azlığının doğuracağı neticeler üzerinde ilmî 
cepheden tetkik yoluna gidilip gidilmediğine 
dair Devlet, Sağlık ve Sosyal ve Tarım Bakan
larından sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral ve 
Sanlık ve Sosyal Yardım Bakam Suat Seren'in 
sözlü cevapları (6/200) 

BAŞKAN — Sayın Gökay? Buradalar. Sa
vın-Sağlık ve Ziraat Bakanları? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sayın Devlet Bakanı Profesör Turhan- Fey-

zioğlu'nun Doğu inceleme gezisinden avdetin
de gazetelere verdiği beyanatta, «Hedefimiz 
âcil tedbirlerle bu kışı geçirmeden ibaret de
ğildir. Asıl derdin üzerine eğilip Doğu - Ana-
doluyu lâyık olduğu iktisadi gelişmeye kavuş
turmaktır.» Fıkrası dikkat çekiei ve memnun
luk vericidir. Bu mevzularda aydınlanmak için 
aşağıdaki sorulanının Hükümet adına Sayın 

817 — 



M. Meclisi B : 44 
Devlet Bakanıyla, Sağlık ve Tarım Bakanları 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

1. Gelişme yolundaki memleketlere F. A. 
O. Teşkilâtı tarafından yapılan yardımlardan 
faydalanılacak mıdır? 

2. Avrupa Konseyinin 16 Ocakta yapılan 
toplantısında dünyadaki açlık tehlikesine kar
şı açılan savaşa ait komisyon raporunda bahse
dilen çeşitli kararlardan istifade için Hüküme
timizce bir teşöblbüs yapılacak mıdır? 

3. Doğu illerindeki gıda azlığının doğu
racağı neticeler üzerinde Tarım ve Sağlık Ba
kanlıklarınca ilmî cepheden tetkik yoluna gi
dilmiş midir? 

4. Besi muvazenesi bozukluğu ve sebepleri 
ile buna karşı alınacak tedbirler üzerinde üni
versitelerimizin salâhiyettar ilim adamlarınca 
tetkik, yaptırılması düşünülmekte midir?. 

29 Ocak 1962 
îstan'bul Milletvekili 

Fahrettin Kerim Gökay 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakam. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 

— Sayın Fahrettin Kerim Gökay sözlü soru 
önergesiyle dört soru tevcih etmektedir. 

Bunlardan birincisi, FAO Teşkilâtı tarafın
dan yapılan yardımlardan faydalanılıp fayda-
lanılmıyacağı üzerindedir. 
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kanaliyle tevzii için FAO konferansının kabul 
ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca tasdik edi
len 100 000 000 $ hk (Gıda Bankası) projesi 
henüz yürürlüğe girmiş değildir. Mamafih bu 
proje yürürlüğe girdikten sonra da doğrudan 
doğruya hibe, gıda maddesi talebinde bulun
mamız şu anda katiyen düşünülmemektedir. 
Buna mukaibil bu gıda maddeleri fazlalıkların
dan muhtelif bölgelerde ziraatin tarz ve şekli
ni değiştirme bakımından istifade etmeyi dü
şünmekteyiz. Bu şekildeki faydalanma meraya 
kal'be'dilmesi icabeden ziraat arazisini meraya 
çevirmeyi kabul edenler, raeyvalık ve bağlık 
kurmak istiyen muhtaç çiftçilere yardım etme-
ye imkân verebilecektir. 

Sayın Gökay'm 3 ncü sorusu : Doğu illerin
deki gıda azlığının doğuracağı neticeler üze
rinde ilmî cepheden \$t1s\k yoluna gidilmiş 
olup olmadığıdır. 

3. Doğu illerindeki gıda azlığının bu yıl
kı durumu ile normal yıllardaki durumu ara
cında farklar olduğu şüphesidir. Konunun eko
nomik bakımdan olduğu kadar sağlık bakımın
dan da tetkikinde şüphesiz fayda mütalâa edi
lir. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ha
len konunun tarımla ilgili veçhesi üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. Bakanlığımızda ayrıca 
veteriner ve ziraat mütehassıslarından kurulu 
heyetlerce tetkikatma devam edilmektedir. 

Soru önergesinin 4 ncü konusu, besi mu
vazenesinin bozukluğu sebepleriyle buna karşı 
alınacak tedbirler üzerincfe üniversitelerimizin 
salahiyetli ilim adamlarınca tetkikler yaptırıl
masının düşünülmekte olup olmadığıdır. 

4. Memleketimizde besi muvazenesi bozuk
luğu ve sebepleri üzerinde esasen gerek ilim 
adamlarımız -ye gerekse teknik elemanlar tara
fından geniş etütler oldukça yapılmıştır, özel
likle köylümüzün ve şehirlerde dar ve sabit ge
lirlilerin, hayvani proteini çok az kullandıkları 
ve gıda rejimleri içinde hububat ve nişasta gi
bi maddelerin en mühim maddeleri işgal ettiği 
bugün herkesçe bilinmektedir. Buna karşı ted
birler bir taraftan istihsali artırmak yanında 
diğer taraftan ekonomik gelişmeyi toplu ve mu
vazeneli olarak sağlamak ve fert başına düşen 
ıgeleri proteinli gıdalar istihlâkini sağlıyaeak 
seviyeye yükseltmekle kabil olacaktır. Diğer 
taraftan besi muvazenesini düzeltme Tarım, 

1. Gerek FAO ve gerekse diğer milletler
arası teşekküllerle memleketimizin iktisadi sa
hada ve özellikle tarımda kalkınması için iş bir
liği yapılmaktadır ve yardımlardan faydala
nılmaktadır. Bu kabil yardımlardan faydalanıl
makta devam edilecektir. 

İkinci soru ile dünyadaki açlık tehlikesine 
karşı açılan savaşla ilgili çeşitli kararlardan 
istifade için Hükümetimizce bir teşefhbüste lîtı-
Itınulup bulunulmadığı sorulmaktadır. 

2. Dünyada açlıkla savaş kampanyasına 
FAO tarafından iki proje ile başlanmıştır. Bun- . 
1 ardan birincisi, muhtelif yollarla zirai istihsa
li artırmak, 2 ncisi; açlık tehlikesine mâruz 
bulunan memleketlere gıda fazlalıklarının FAO 
kanaliyle tevzii. Bu projelerden 1 neisine Hü
kümetimiz iştiı'ak etmiş ve memleketimizde 
FAO'nu'n hibe olarak verdiği gübrelerle 1961 -
1962 devresinde 1 000 kadar yerde gübre gös
terileri yapılmaktadır. Gıda fazlalıklarının FAO 
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Sağlık ve Millî Eğitini Bakanlıklarının çok 
çeşitli yollardan yapmakta oldukları beslenme 
eğitimi konusunun mümkün olduğu kadar sür
atle genişletilmesi ve tesirliliğinin artırılmasiyle 
bağlı bulunmaktadır, ilim adamlarımızın bu ko
nuda yapacakları tetkikler her bakımdan des
teklenmeye ve teşvik edilmeye çalışılacaktır. , 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal' Yardım 
Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANİ 
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem Bakan, 

f muhterem arkadaşlarım, kıymetli hocaanız Prof. 
Fahrettin Kerim Gökay'm sorularına Tarım Ba
kanı arkadaşım, geniş ölçüde cevap verdiler. 
Ben sadece iki hususu aydınlatmak için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum : Bunlardan birisi 
Doğu'daki gıda noksanlığı neticesi zuhur etme
si muhtemel (karans hastalığının hemen zamanı
mızda çıkması beklenemez. Bunun çıkması için 
uzun bir zamanın geçmesi lâzımdır. Bu ürasus 
nazarı dikkate alınarak, Doğu bölgesi bütün 
teşkilâtımıza, hastanelerimize müracaat eden 
ve halen orada tarama yapan ekiplerimizin 
gönderecekleri hastalar üzerinde, zayıf kimse
ler üzerinde karans etütlerini yapmalarını ta
mim etmiş bulunuyoruz. Bunların neticelerini 
aldıkça neşredeceğiz. Ayrıca memleketimizde 
beslenme meselelerini tetkik etmek üzere Sağ
lık Bakanlığı Hıfzıssi'hha Okulunda bir besin 
semineri açmak için hazırlıkları yapmış bulunu
yoruz. Cento memleketlerinin iştirakiyle bu 
semineri önümüzdeki yazın açacağız ve memle
ketimizle birlikte diğer Cento (bölgesinde bulu
nan milletlerin beslenme meselelerini burada 
münakaşa, tetkik ve kararlara bağlıyacağız. 
Memleketimizde protein kaynaklarının tesbitin-
de görülmüştür ki, bilhassa büyüme çağında
ki çocuklar protein bakımından noksan gıda al
maktadırlar. Protein yetmediği için, süte ka
rıştırılması icabeden maddeler hususunda gene 
Hıfzıssıhha Okulumuzda bir tetkik yapılmıştır 
ve tetkik devam etmektedir. 

Burada Tarım Bakanlığı, Üniversite teşkilâ
tı ile iştirak halinde çalışıyoruz. 

Şimdiye kadar yapılan tetkiklere göre, be
beler ve okul öncesi çağdaki çocuklarda en çok 
görülen gıda noksanlığı neticesi hastalıklar, bü
yüme yetersizliği halinde meydana çıkmaktadır. 
Hastalar arasında 1959 daki bir tetkik netice
sinde müracaat eden hasta çocukların % 43 ün-
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de beslenme yetersizliği görülmüştür. Okul ça
ğı çocukları arasında beslenme yetersizliğinden 
daha ziyade A vitamini noksanlığı görülmekte 
ve bu Tomson'un raporlarına göre, yüzde 10 -
24 civarında bulunmaktadır. 

Raşitizm belirtileri memleketimizde daha 
azdır. Ve yine Tonuson'un Doğu'da yaptığı tet
kiklere göre yüzde 2,6 nisbetindedir. Bu (bir 
kısım bölgelerde de yüzde 10 a kadar çıkmak
tadır. Bu fbakıımdan halen Doğu'da faaliyette 
bulunan eHriplerimizin A vitamini ihtiva eden 
haplar dağıtması ısuretiyle A vitamini noksanlı
ğını önleme yoluna gidiyoruz. 

Maruzatım ıbundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) 

— Muhterem Başkan, pelk muhterem arkadaşlar. 
Sayın Bakanlar; 

Millet Meclisinde, ibazan konuşulan mevzu
lar yalnız Meclisi ilgilendirir derler. Fakat ibir 
milletveikili olarak, sorulan «oraların birçokla
rının memleket dâvalarını ne kadar yakından 
ve dikkatle talkilbetıtiklerini insafsız bir gözle 
görmemelerini bu tarzda tenkid yapanlardan bu 
vesile ile rica ederim. 

Şu dakikada muhterem iki Bakanın vermiş 
oldukları izahatın memleketin bugünü ve yân
ın bakımından ne kadar önemli olduğunu dinle
diniz. Onun için bu soruyu arz etmiştim. Soruma 
vermiş oldukları çok ilmî ve müspet cevaplar
dan dolayı her iki Muhterem Bakanımıza teşek
kür ederim. Yalnız Tarım Bakanından bir nok
tayı aydınlatmalarını rica edeceğim. 

Memleketimizdeki, bilhassa Doğudaki birçok 
meraların tarlaya çevrildiğini haber alıyoruz. 
Orası daha ziyade hayvan yetiştirmeye müsaid-
olduğu için bunun önünü almak için ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

ikinci bir nokta olmak üzere rica edeceğim 
şudur : Dünyada açlığa karşı cidal açılmış ol
duğu bir zamanda, bir kısım memleketlerde 
toprakların verimlerinin azaldığından bahsedil
miştir. Endenozya'da, Malaya'fla, Pakistan'da 
toprak veriminde azalma olduğu anlaşılmıştır. 
Acaba bizim memleketimizin toprakları üzerin
de bir etüt yapılmış mıdır? Bizî bu noktadan 
aydınlatırlarsa çok iyi olur. Topraklarımızın ve
rim azalması var mıdır? Varsa, buna karşı bir 
program tatbik etmek icabeder. FAO dan gelen 
gübreler mevzuunda da izahat rica edeceğim. 
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Biz İstanbul'da vatandaşlarla konuşmalar 

yaptık. Onların söylediklerine göre gübre
lerden % 20 nisbetinde gümrük artırılması ol
muş. Eğer bu doğruysa, topraklarımızın verimi 
bu şekilde artmaz. Gübre bakımından vatandaşa 
icabeden kolaylık gösterilmelidir. Bu hareket, 
gübrenin memleketimizde az kullanılacağına de
lâlet eder. Binaenaleyh istirhamım şudur ki, ev
velâ topraklarımızın verim kabiliyeti azalmış mı
dır? Azalmışsa bu ne derecededir ve yine mera
larımızın tarlaya çevrilme tehlikesi ne derece
dedir? Bunların aydınlatılmasını rica ederim. 

öbür taraftan besin muvazenesini tetkik 
mevzuunda, hakikaten dünya üzerinde henüz 
tekâmül halinde bulunan memleketleri inceledi
ğimiz zaman, bunların ikiye ayrılmış olduğunu 
görürüz. Bir kısım memleketlerin toprak veri
mi azalmıştır, fakat diğer bir kısmında ise, ve
rim kabiliyeti olduğu halde, kâfi derecede iyi 
kullanılmaması şekli vardır ki. Biz de, öyle zan
nediyorum, bu katagori içindeyiz. Binaenaleyh, 
ilim adamlarının bu tedbirleri ne kadar bir za
man içinde hazırlıyacakları henüz belli değil
dir. 

Sayın Sağlık Bakanı meseleleri ilmî cephe
den ele aldıklarını söylediler. Gerek Tarım Ba
kanlığının, gerekse üniversitenin iş birliği yapa
rak vitamin noksanlığından mütevellit hastalık
ların önleneceği ifade edildi.Kendilerine teşek
kür ederim. Yalnız bâzı arkadaşlar Doğudaki 
doktor noksanlığı üzerinde durmaktadırlar. Eğer 
boş yerler varsa bir an evvel doldurulsun ki, 
kendilerinin arzu ettikleri ve çok esaslı şekilde 
tedbir aldıkları bu incelemeler yapılabilsin. 

Sözlerime son verir, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Tarım Bakanı cevapla
rınız aynı zamanda Devlet Bakanı için midir? 

TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 
— Bendeniz sordukları suallere Tarım Bakanı 
olarak cevap cevap vermekteyim. 

FAHRETTlN.KERİM GÖKAY (İstanbul) — 
İki Bakanın verdiği cevapları kâfi görüyorum. 

BAŞKAN — Peki, efendim. ' 
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana) 

— Muhterem Fahrettin Kerim Gökay Hocamız 
gerçekten bu memleketin en mühim dâvaların
dan birisine temas etmiş bulunuyorlar. Türkiye 
için hayvancılık mevzuu ve hayvan varlığı, eko-
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nomik bakımdan hayati ehemmiyeti haizdir. Do
ğu vilâyetlerinin hayvancılık bakımından öne
mini nazarı dikkate aldığımız zaman, bu sualin 
ne kadar yerinde ve haklı olduğu kolaylıkla 
anlaşılmış olur. 

Büyük bir hayvan varlığına sahibolan Tür
kiye, maateessüf, - maateessüf kelimesi ile ifade 
etmek mecburiyetindeyim - çayır ve meralar ma
kineli ziraatten sonra tamamen ihmal edilmiş
tir ve bu memleketin birçok yerlerinde merala
rımız, çayırlarımız kültür arazisi haline getiril
miştir. Bunun hayvan varlığımız bakımından 
doğurmuş olduğu zararlar tabiatiyle meydanda
dır. 

^Eskiden bu memlekette, iki hektar meraya 
bir hayvan düşerken, bugün maalesef bu, bir 
hektarın altma düşmüştür. Kaldı ki, bizim me
ralarımızın cılızlığı, zayıflığı, perişanlığı naza
rı dikkate alınırsa, bu miktardaki meralarımı
zın hayvanları barındırması mümkün değildir. 
Doğu'da da aynı vaziyet vâkıdır ve Doğu'da hay
vanlarımızın sıkıntısı daha çok bundan ileri gel
mektedir. 

Biraz evvel konuşmamda arz ve ifade etmiş 
olduğum gibi, bizim 7 milyon 700 bin hektara 
yükselmiş olan ve son haddini bulan buğday is
tihsali mıntakamızm her dönümünün randıma
nını artırma tedbir ve tertipleri ile, arazide tek
rar hayvancılığı koruyan mera ve çayırlıkları 
çevirmek kararındayız. Hattâ, bu hususta Ame
rikalılarla bir konuşmamız vardır. Tahakkuk 
ettiği takdirde, Amerika'lılar, mera ve çayırla
rın ortadan kalkmaması için bu arazi sahiple
rine kendi yemeklik buğdaylarını dahi verecek
lerini söylemektedirler. 

Arazimizin randıman meselesine gelince; he
pinizin malûmudur, topraklarımız gerçekten za
yıflamış, fakirleşmiş, verim azalmıştır. Buğday 
istihsalimiz dünyada en az deneeek bir miktar
dadır. Hektardan vasati olarak 90 - 100 kilo 
buğday istihsal etmekteyiz. Bu, Portekiz gibi, 
İspanya gioi toprakları çok fakir olan mem
leketlerin seviyesinde bir şeydir. Şüphe yok ki, 
topraklarımızı takviye etmek için, kuvvetlen
dirmek için gübre kullanmak mecburiyetinde
yiz. Müstahsilin gübre kullanması için de Ta
rım Bakanlığı olarak elimizden gelen. teşvik 
ve yardımı göstermekteyiz. Şayanı şükran olan 
şudur ki, 10 senedir 5 - 10 bin ton kullanıla-
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bilen gübre 1961 de 250 bin tona kadar çıkmış
tır. önümüzdeki sene 450 bin tonu bulacak ve 
yapılan hesaplara göre, 1970 yılma doğru bu 
2 milyon tona çıkacaktır. 

Şu kadarını söyliyeyim ki, dün Muhterem 
Senatoda da arz ettim, bugün bizde kullanı
lan gübre miktarı, hektar başına 5 kilogram
dır. ispanya'da bizden 27 misli fazla kullanılıyor. 
Keza Holânda'da 220 defa fazla kullanılıyor. 
Ayrıca Yunanistan'da yılda kullanılan gübre 
miktarı- 600 - 700 tonu bulmaktadır. 

Fiyat nteselesine gelince : Kabul etmek lâ
zımdır ki, yeni kurulan tesisler, iskenderun ve 
Yarımca fabrikalarımızın istisal ettiği 
gübreler, dışardan getirilenlere naza
ran daha pahalıya mal oluyor. Hammadde 
yüzünden gübreyi pahalıya istihsal etmişler ve 
bu yüzden de, müstahsil gübreyi almaktan 
kullanmaktan kaçınmıştır. Ama bu sene gübre-

. nin tonu 400 liradan 300 e indirilmiştir, 250 
ye kadar da indirilecektir. Bu suretle, müstah-
sıla intikali 33 kuruş üzerinde toplanmış bulu
nacaktı:*. 

Şunu derhal arz edeyim ki, gübre için güm
rük v. s. şeyler mevzuubahis değildir. Kaldı ki, 
gübre fiyatları halen ingiltere'de, italya'da, 
Frasan'da kullanılmakta olan gübre fiyatların
dan çok pahalı değildir. 

Şahsi kanaatim olarak arz etmek isterim ki, 
gübre meselesini Hükümet olarak çok ciddî bir , 
surette ele alıyoruz ve hattâ, bendeniz bu kadar 
ileri gidiyorum, bu memlekette mümkün olduğu 
kadar süratle istihsalin artırılması için güb
reyi Devletin subvansiyone etmesi, bu mevzuda 
âzami fedakârlığı göze alması lâzımdır. Bu
nun neticesinde istihsalin arttığı yakın bir za
manda görülecektir. 

Muhterem profesör, Duğuya gönderilen buğ
dayların sevkı hususunda Hükümetin geç ka
rar verdiğinden bahsettiler. Asla böyle bir şey 
vâki değildir. Hükümet Doğudaki sıkıntıyı 
hissettiği günden itibaren, bölgenin durumu ile 
yakından ilgilenmişti, bütün imkânları ile Do
ğuya yemeklik buğday sevk etmiştir. Muhte
lif yerlerde stoklar yapılmı'ştır. Nitekim bu 
hususta geçenlerde Devlet Bakanı Turhan Fey-
zioğlu arkadaşım uzun ve etraflı izahlarda bu
lunmuştur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Petrol Ofisi Genel Müdmlüğünün, resmî 
ve hususi teşekkül ve şahıslardan alacağı olup 
olmadığına, dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan 
Gürsan'ın sözlü cevabı (6/201) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. 
Ticaret Bakanı, burada. 
Soruyu okuyoruz : 

Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanı tara

şından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Şadı Pehlivanoğlu 

1. Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünün resmî 
ve hususi teşekkül ve şahıslardan alacağı var 
mıdır? 

2. Varsa ayrı ayrı teşekkül ve şahıslar be
lirtilerek miktarları. 

3. Mevcut alacakların sebebi ve ne gibi bir 
teminata raptedîîdikleri. 

4. Bu alacakların tahsili hususunda Bakan
lığınızın düşünceleri. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Ticaret Bakanı, 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş-
1 arı nı; 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu arka
daşımızın sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün, 29 . 1 . 
1962 tarihi itibariyle resmî daire ve teşekküller
den olan alacakları : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Denizcilik Bankası 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri 
Ankara Belediyesi 
Ankara Belediyesi Sular İdares 
Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü 

Etibank (Muhtelif işletmeleri) 
Et ve Balık Kurumu 
Makina Kimya E. K. 
Türkiye Şeker Şirketi 
Devlet Su işleri 
İstanbul Belediyesi 
Hava Meydanları Genel Mii-

38 754 300 
• 6 630 100 
22 907 S00 

1 567 900 
6 401 500 

i 461 000 

5 405 100 
401 300 
147 900 

93 300 
612 200 

3 452 500 
1 046 900 
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dürlüğü 454 600 

15. Atatürk Orman Çiftliği . 558 700 
16. Ankara Sıhhat Müdürlüğü 5ı5 200 
17. İzmir Belediyesi 117 000 
18. Reeskonta kabul olunmıyan 

Karayolları bonosu 20 023 015 

Yukarda müfredatı gösterildiği üzere ceman 
109 690 315 liradır. , 

2. Ofisin bu alacaklarının büyük bir kısmı, 
.geçmiş yıllarda mez'kûr daire ve teşekküllerin 
ödenek ve ödeme imkânsızlığı sebebiyle teraküm 
etmiştir. Bu daire ve teşekküllerin hizmetlerine 
muvazi olarak, âmme hizmeti gören Ofisin emtia 
teslimatına devam etmesi zarureti de Ofisin bu 
alacaklarının terakümüne bir sebep teşkil etmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığından olan ve geçmiş 
yıllara ait olup yukardaki rakama dâlhil bulunan 
34 346 945 lira Ofis alacağının tahsilini teminen 
Maliye ve adı geçen Bakanlık yetkilileri ile vâki 
temas neticesinde, 1962 yılı bütçesine müstakil 
bir ödenek konulmak suretiyle t>u imkânın sağla 
nacağı anlaşılmıştır. 

Ofisin diğer resmî daire ve teşekküllerden 
olan alacakları muntazaman takiıbedilmekte ve 
zaman zaman tahsilat yapılmaktadır. 

Ofisin Resmî daire ve teşekküllerden olan ala
cakları için teminat alınması mevzuubahis değil
dir. 

3. Petrol Ofisin hususi teşekkül ve şahıslar
da» olan alacağı iki kısımdır : 

a) Petrol şirketleri misillû ofis acenta ve ba
yilerinin malî gücünü takviye etmek, satış ve sü
rümü çoğaltmak ve mahallî ihtiyaçların zamanın
da karşılanmasını temin etmek maksadiyle banka 
teminat mektubu mukabilinde açılan stok ve sa
tış kredisi olup rotatif esaslara göre yürütülen 
Ofis alacağı yekûnu 12 500 000 liradır. Ofisin sa
tış teşkilâtına banka teminat mukabili açılan bu 
kredi, petrol satış teamül ve icaplarından doğma 
bir zarurettir. 

b) Ofisin, mukavelele'li müşterisi olan hu
susi şahıs ve teşekküllere, banka teminat mektu--
ıbu mukabilinde açtığı krediden» mütevellit bir 
milyon lira civarında alacağı vardır. Rotatif esas
lara göre teslimata ve tahsilata muntazaman de
vam edilmektedir. 
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Bu müşterilerden olan Ofis alacaklarının tah

sili mevzuunda anormal bir durum bahis konusu 
değildir. Zira, banka teminat mektupları her za
man nakde tahvil edilerek alacağın tahsil ve tes-
vİ3'esi mümkündür. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu. 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar, Ticaret Bakanı arkadaşımızın 
izahatlarına çok teşekkür ederim. Beyanları 
Heyeti Aliyenizi ve bendenizi birçok hususlar
da aydınlatmış bulunmaktadır. Ancak, Muh
terem Bakanı ve sizleri işgal eden bu soruyu 
sormama beni sevk eden esas endişeden maal
esef kurtulamamış -bulunmaktayım. Mamafih, 
şunu da itiraf etmek lâzımdır ki, bu husus 
fiilî bakımdan Ticaret Bakanlığının iktidarı dı
şındadır. 

Memleketimizin en hayati ihtiyaçlarından 
birine j cevap vermeye çalışan Petrol Ofisi bu
gün yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıya bulun
maktadır. Nitekim Vekil Beyefendi de takdir 
ederler ki, gerek askerî ve gerekse sivil ihti
yaçlar bakımından hayati bir önem taşıyan pet
rolün temini ve dağıtımı fonksiyonunu üzerine 
almış bulunan Ofisin inkıtaa duçar olması ve
ya edilmesi millî bir mesele olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Nitekim kuruluş sermayesini teşkil edip Zi
raat Bankasında borçlu bir hesabolarak gözüken 
2,5 milyon lira henüz ödenmemişken Ofisin 
muhtelif Devlet sektöründen bugün ceman ye
kûn 109 690 315 liralık satıştan mütevellit bir 
alacağı mevcut bulunmaktadır. 

Ofisin bu alacakları tatmin edici bir miktarı 
bugüne kadar ödenmediği gibi, âmme ihtiyacı
na taallûk etmesi bakımından Ofisin bu mües
seselere devamlı mal vermek mecburiyetinde 
kalışı dolayısiyle miktarın mütemadiyen ka
barmaya mahkûm olduğu meydandadır. 

Çok şayanı teessüftür ki, her yıl bütçelerine 
gereği kadar karşılık koymalarına rağmen, Ofi
se olan bu borçlarını ödememek suretiyle Ofisi 
ve binnetice karşıladığı âmme fonksiyonunu in
kıtaa uğratan bizzat Hükümetin kendisidir. 
Görüldüğü üzere Ofise borçlarını ödemiyen 
müesseselerin hepsi de Devlet sektörüne dâhil
dirler. Hükümet, aynı zamanda lüzumlu görüp 
kurmuş olduğu bir müesseseyi yine kendi fiille
riyle yıkmaya mahkûm edişi gibi bir garip te-
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zada sürüklenmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'nin 
akar yakıt ihtiyacı, 1 580 000 tondur. Ofisin 
satışım üzerine aldığı Batman ve îbraş rafine
risinin yıllık istihsal miktarı, tam randıman el
de edilmesi halinde bu ihtiyacı tamamen karşı
lamaktadır. Buna rağmen Ofis halen bu ihti
yacın yüzde 30 unu karşılıyabilmektedir. Ge
riye kalan yüzde yetmişi ise Türkiye'de hali 
faaliyette olan, dünya çapında şöhret ve imkân
lara sahip 4 yabancı şirket tarafından yerine 
getirilmektedir. Türkiye'nin akar yakıt ihtiya
cının tamamını karşılıyacak bir imkâna Ofis 
sahip kılınırsa bu yabancı şirketlerin kâr olarak 
dışarıya çıkardığı döviz kaybından memleketi
miz kurtulmuş olacaktır. Bunun için de Ofisin 
faaliyetini bugüne nisbetle yüzde üçyüz artır-
masiyie mümkün olabilecektir. Bu da ancak di
ğer dev şirketlerle serbest piyasa rekabetini ya
pabilecek ve memleket sathında da zaruri piya
sa faaliyeti için sermaye yatırabilecek maddi im
kânlara kavuşturulmakla mümkün olabileceği 
aşikârdır. Ne yazık ki, mevcut sermayesi dahi, 
sırf Hükümetin bu fonksiyonun ehemmiyetine 
layıkı veçhile eğilmemesinden dolayı yok olma
ya mahkûm edilmiştir. 

Hükümetin bugüne kadar göstermiş olduğu 
bu ihmal jâizünden Türkiye'nin en hayati ihti
yacına cevap veren Petrol Ofisinin dolayısiyle .-
mahvına sebebiyete tevessül etmesi yetmiyor
muş gibi şimdi do bütçe müzakerelerinde ve 
Meclis koridorlarında kulağımıza çalınan ve 
bizleri hayret ve teessüre sevk eden dedikodu
lar arasında bu müesseseyi hukukan ortadan kal
dırmaya tevessül edildiği söylenmektedir. Arz 
ederim, ki, Muhterem Vekilimiz bu hususu hu
zurunuzda tekzibetsin. 

Şunu da ifade etmek zorundayım ki, bu söy
lentiler arasında Petrol Ofisi başka bir şirkete 
devredildiği takdirde bu Parlâmentonun ve He
yeti Aliyenizin böyle bir tatbiki tasvibedeceği-
ni asla tahmin etmem. Şimdilik diyeceklerim 
bundan ibarettir. Yüksek Heyetinizin kıymetli 
vakitlerini işgal etmiş olduğumdan dolayı özür 
diler, hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz. 

mir) — Çok muhterem Şâdi Pehlivenoğlu ar
kadaşımızın fikirlerine iştirak etmemek benim 
için kabil değildir. Bu müessese hakkında ge-
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re'k Bakanlık mesuliyetini üzerime almadan, 
temaslarım dolayısiyle, gerekse Bakanlık vazi
fesini üzerime aldıktan sonra bizzat vazifele
rim cümlesinden olduğu için esaslı tetkikler 
yapmış bulunmaktayım. Bakanlığa geldiğimde 
bu müessese için bir füzyon kanununun hazır
lanıp Meclise intikal ettirildiğine muttali ol
dum. Bana intikal ettirilen ve üzerinde durul
ması lâzımgelen bâzı hususlar olduğu için Mec
listen bu kanunu aldık, bu müesseseyi memle
kete daha faydalı olacak bir hale getirmek jçin 
üzerinde çalışıyoruz. Bu hususta yakında muh
temelen Yüksek Hejretinize bir kanun sevk edi
lecektir. 

Bunları da berayı malûmat, kendilerine tat
min bakımından, arz etmeyi vazife "bilirim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'-
in, Gençlik - Spor ve Halk Eğitimi Bakanlığı 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusuna Devlet Bakanı Nec-
mi ökten'in sözlü cevabı (6/202) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Baş'ba-
kan veya Başbakan adına konuşacak? Burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Mlllfcfc Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başhakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ve rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Muslihittin Gürer 

Gençlik - Spor ve Halk Eğitimi Bakanlığı
nın kurulması ile, Millî Eğitim Bakanlığı bün
yesinde taazzuv etmek üzere bulunan Halk Eği
tim Genel Müdürlüğünden başka, Beden Eği
timi izcilik Müdürlüğünün, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün, Kızılay ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri Gençlik - Spor ve Halk Eğiti
mi kuruluşlarının, okul - spor yurtlarının (Üni
versite ve yüksek okullar dâhil) faaliyetleri
nin hir bünyede toplanıp sevk ve idaresi müm
kün olacaktır. Köylerde yapılacak spor ve halk 
eğitimi çalışm'aları bize sırtı yere gelmiyen 
dünya şampiyonu güreşçiler, Avrupai mânasiy-
lc modern futbola ayak uyduracak evsafta fut
bolcular, atlet, yüzücü, kayakçı, ve diğer spor 
branşlarında sayısız yıldızlar kazanmamıza ve-
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sile olacak ve böylece bugünkü buhranlı spor 
günlerimizi geride bırakacağız düşüncesiyle; 

G<ünün şartlarına, cevap verebilecek bir teş
kilâtla Gençlik - Spor ve Halk Eğitimi Bakan
lığının kurulması düşünülmekte midir? Düşü
nülüyorsa bu konudaki hazırlıklar nelerden' 
ibarettir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Devlet 
Bakanı. 

DEVLET BAKANI NECMÎ ÖKTEN (Ço
rum) —- Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Sakarya Milletvekili muhterem arkadaşımız 
Muslihittin Gürer'in, Gençlik - Spor ve Halk 
Eğitimi Bakanlığı kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü sorusuna Başbakan 
adına cevaplarımızı arz ediyorum : 

Sportif faaliyetlerin gün geçtikçe artmakta 
olması ve mevzularının da genişlemekte- bulun
ması sebebiyle, bu işlerle meşgul olan Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün bugün için çok mah
mul bir hale geldiği bir vakıadır. Bu itibarla, 
bu mevzulara lâyık olduğu önemi daha fazla 
verebilmek ve işlerin daha iyi yürütülmesini 
sağlamak amaciyle : 

1. Türk gençliğinin fizik ve moral kabili
yetlerinin gelişmesini sağlamak, 

2. Beden eğitimi ve spor işlerinin yürütül
mesi için bütün tedbirleri almak, 

3. Amatör sporu vatan satmına yayıp ge-
iliştirmek ve profesyonel faaliyetleri nizamla-
mak, 

4. Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için ge
rekli saha ve tesisleri yapmak, işletme ve bakım
larını sağlamak, 

5. Beden eğitimi ve sporun teknik ve öğre
tici elemanları ile sporun her şubesinde memle
ketimizi lâyık olduğu şekilde temsil edecek mü
sabıklar yetiştirmek, 

6. Beden eğitimi ve sporun propogandasım 
yapmak ve bu konuda her türlü yayında bulun
mak, 

7. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerini spor 
sağlığı kontrolü altında yapılmasını sağlamak, 

8. Sporda bahsi müşterek işlerini tedvir ve 
idare etmek, gibi mevzularla iştigal etmek üzere 
bir gençlik (Spor Bakanlığının) ihdası düşünül
mektedir. # 

Ancak, kurulması tasarlanan bu bakanlığın, 
Sayın Sakarya Milletvekilinin sorusunda bah
settiği gibi, izcilik ve okullardaki beden eğiti-
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mi mevzuları ile iştigali uygun görülmemekte-
lir. Çünkü, fikir eğitimi ile paralel olarak yü
rütülmekte olan beden eğitimi okula girmekle 
başlar ve okulu bitirmekle de son bulur. Bundan 
sonraki beden eğitimi (spor) olarak devam eder. 
Ve bu devamın okul ile bir alâkası ve münase
beti yoktur. Bu itibarla okuldaki, beden eğiti
mi ile izciliğin ve halk eğitiminin ihdası düşü
nülen (Spor) Bakanlığının iştigal mevzuu hari
cinde bırakılarak, bugün olduğu gibi bu konula
rın Millî Eğitim Bakanlığınca tedvirinin gerek 
yukarda izah olunan gerekse Bakanlıklar ara
sında vazife yönünden tedahüllerin önlenmesi 
bakımından muvafık ve faydalı olacağı düşü
nülmektedir. 

Kurulması tasarlanan (Spor Bakanlığı) izin 
ihzari çalışmalara başlanılmıştır. Ancak gerek 
teknik, gerekse malî ve hattâ personel bakımın
dan önemli bir tetkiki ieabettiren çalışmalar 
oldukça uzun bir zamana ihtiyaç gösterdiği gi
bi bilhassa yeni*bakanlığın kurulması bugünkü 
bütçeye malî külfet tahmil edeceğinden bu sene 
için kurulmasından sarfınazar edilmiştir. 

Hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 

MUSLlHİTTÎN GÜRER (Samsun) — Muh
terem Başkan, aziz arkadaşlarım, soruma, Baş
bakan' adına cevap veren çok kıymetli Devlet 
Bakanı Necmi ökten'e huzurlarınızda şükranla
rımı arz ederim. Sorumun, mâna ve ehemmiyet 
itibariyle Sayın Hükümet tarafından benim
sendiğini ve dolayısiyle Spor ve Gençlik Ba
kanlığı kurulacağını, şu kürsüden Yüksek Mec
lisinize arz etmiş olmaları, benim için bir sevinç 
kaynağı olmuştur. 

Yalnız sorumun mahiyeti, Spor ve Gençlik 
Bakanlığı derken, halk eğitimini de bu bakan
lığın içinde mütalâa etmesini kapsamaktadır. 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü hali hazırda 
Millî Ekt in i Bakanlığına bağlı olmakla beraber 
gördüğü iş, bürokratik olmaktan ileriye gide
memişti i\ Çünkü, bu zamana kadar muhtelif vi
lâyetlerde halk eğitimini ve dolayısiyle memle
ket kül Türünü spor zaviyesinden dahi geliştir
mek icabettiği halde, maalesef şimdiye kadar 
teşkilâtlanmamış, işi yalnız, köylere kadar birer 
gazete ve mecmua göndermekten ileri gideme
miştir. 
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Haddizatında, Halk Eğitimi Genel Müdürlü- ı 

günü Spor ve Gençlik Bakanlığının kinde te- | 
lâkki ederek şu hususu arz etmek istiyorum : 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü bugünkü görü
nüşü ile bürokratik bir sistem içerisinde âtıl kal
mış durumdadır. Bu teşekkülün vazifesi, aslın
da toplumun ve halkın kalkınmasına hizmeti ik
tiza ettirirken, okuma yazma kursları açmak, 
köylere gazete göndermekten başka bir faaliyet 
gösterememiştir. 

Kanaatimizce halkın kültür seviyesi ile il
gili çalışmalar birinci plânda yer almalıdır, ve 
halka okuma - yazma ihtiyacı hissettirilmelidir. 

Netice itibariyle halk eğitiminin gayesi top
lumun kalkınması olmalıdır. Gençlerimizi spor 
sahasında, bedeni eğitimle birlikte istihsale ya
rarlı bir halde yetiştirmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşları m, spor, tarihinin hiç
bir devrinde «GAYE» olmamıştır, fakat gayeye 
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varmak için en güzel bir vasıta olarak takibe-
dilmiş ve bu vasıta sayesinde birçok problem
lerin tahakkuku gerçekleştirilmiş bulunmakta
dır 

Biliyorsunuz ki, bugün güzel Türkiye 'mizin 
en büyük problemlerinden birisi ve mutlak 
olanı ekonomik ve sosyal alandaki kalkınma
dır Sosyal alandaki kalkınmamızın tam olabil
mesi için sağlam ve sıhhatli bir kütle yetiştir
mek mecburiyetindeyiz. Bakanlığın bunu dü
şünmesi ve spora gereken ehemmiyeti vermesi za
ruretini müşahede ederek kendilerine şükran
larımı arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır. 
Gündemde görüşülecek başka bir şey bu

lunmadığı için 12 . 2 . 1961 Pazartesi günü saat 
15.00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16.50 

ıve^ı . - « • . . 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 15 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 9 arkadaşının, Kaçakçı
lığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar 
ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel Komisyonu 

raporu (2 /55 ) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunu tadil ve bu kanuna bâzı mad
deler ekliyen 6829 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ek birinci maddesine iki fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile arz ve rica ederiz. 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Gaziantep 
A. î. Göğüs 

Mardin 
$. Aysan 
Gaziantep 
M. Canbolat 

Hatay 
B, Bahadır 

Urfa 
•8. Kılıç 

Urfa 
0. Ağan 
Adana 

M. Geçioğlu 

Mardin 
K. Oral 
Hatay 

î. Mursaoğlu 

GEREKÇE 
1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanunun 6829 sayılı Kanunla tadil edilen ve bu ka

nuna eklenen ikinci maddenin ek birinci maddesi ile ek 2 nci maddesi 23.11.1956 tarih ve 4/8335 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Cenup hudutlarımızda tatbik mevkiine konmuştur. Buna göre hu
duttan itibaren içeriye doğru 5 kilometrelik arazi istimlâke tâbi tutulmuş ve» 25 kilometre içinde ka
lan bölge içindeki kasaba ve köylerde oturan vatandaşların ellerinde bulundurdukları büyük ve küçük 
baş hayvanlarla yukarda zikri geçen kararnameye uygun olarak çıkarılan ve Dahiliye Vekâleti tara
fından yayınlanan 5 sayılı tebliğde tadadedilen emtia ve eşyalar (Süt, peynir, deri, yün, barsak, mer
cimek, nohut, buğday, antepfıstığı, sade yağ, vita ve emsali yağlar ve sair emtia) için hususi tali
matnamesi veçhile ilgili makamlara bir beyanname vermek mecburiyetini vatandaşlara yüklenmiş bu
lunmaktadır. Bu vaziyet karşısında kaçakçılık yapmıyan, hattâ kaçakçılıkla mücadele eden hudut boy
larındaki büyük -çoğunluğu teşkil eden vatandaşlar da lüzumsuz bir külfete tâbi tutulmaktadırlar. Bu 
hal ise hudut halkını mutazarrır kılmakta, üzmekte ve her an hapis tehlikesi ile karşı karşıya bırak
maktadır. O derece ki bugün bu şartlar altında hudut boylarında yaşıyan vatandaşlarımız bahse 
konu emtiadan yüz gramını bile civardaki bir komşu köydeki bir akraba veya dostuna hediye olarak 
bile götürememek zorundadır. 

Esas. itibariyle alınmış bulunan engelleme tedbirleri kaçakçılığı önliyemediği gibi, hudut halkı
nın huzurunu kaçıran bu zecrî tedbirler iktisadi ve ticari hayatı hudut kasabalarımızda tamamen 
mefluç bir hale sokmuş bulunuyor.. Şunu kaibul etmek gerekir ki, hudut boylarında yaşamakta olan 
vatandaşlarımızın yüzde 90 gibi büyük bir çoğunluğu namuslu insanlar olup, asla kaçakçılıkla işti
gal etmemekte, bilâkis kaçakçılığın aleyhlerine yarattığı iktisadi sıkıntı sebebiyle öteden beri kaçak
çılıkla mücadele etmektedirler. Ancak şu veya bu kasabada, şu veya bu köyde oturan birkaç kişinin 
kaçakçılığı sanatı mûtade haline getirmeleri sebebiyle 6829 sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna ver
diği yetkiye müsteniden bütün bir bölge halkını birkaç şahıs veya köy yüzünden mükellefiyetlere tâbi 



tutmak Anayasamız ile tanınmış seyalhat ve sâyü amel hürriyetleri ile asla kalbilitelif sayılamaz. Bu 
selbeple bahse konu kanun ve buna mümas karar ve tebliğlerin kaçakçılıkla iştigali sanatı mûtade ha
line getirmiş kimselerle bu kimselerin oturduğu köylere hasredilmesi çok yerinde bir hareket olur. 

Filvaki bu gibi kimselerin barındıkları köylerin ıböyle bir mükellefiyetten kurtulmak için köylerin
deki kaçakçı kimselerle bizzat*mücadele etmeleri mümkün olacak ve bu suretle kaçakçılık büyük mik
yasta önlenmiş olacaktır. Gerçekten bugün 25 kilometrelik hudut şeridi içinde kalan hudut halkı be
yanname külfetinden bizar olduklarından bu mükellefiyetten kurtulmak için köylerinde (varsa) ka
çakçıları feda etmekten, bunları bu işten vazgeçirmek hususunda her çareye başvurmaktan asla çe-
kinmiyeceklerine kaani bulunmaktayız. 

Neticeten şunu arz etmek isteriz ki, müttehaz tedbirlerin kaçakçılıkla iştigal eden kimselere ve köy
lere hasredilmesinin hem hukuk anlayışı, hem de âdil ve haklı bir tedbir mahiyetinde oluşu ve diğer 
vatandaşların da böylece huzur içinde yaşama haklarının sağlanması bakımından tamamen yerinde 
bir hareket olacağı aşikârdır. Bu itibarla kanun teklifimizin kabulünü yüksek takdirlerine arz ederiz. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Esas No. 2/55 , 31 . / . 1962 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale buyurulan Mardin Milletvekili ve 14 arkadaşımu 

«Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci madid'esiyle eklenen birinci maddesini; 
bâzı fıkralar ilâvesi» hakkındaki kanun teklifi, teklif sahipleri ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifinin gerekçesi aynen kabul edilmiştir. 
Ancak teklifin kanun metnindeki başlığın «Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunu 

tadil eden 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ek birinci maddesine bir fıkra eklenmesine .dair, 
Kanun» olarak değiştirilmesi 1918 sayılı Kanunun isminin belirtilmesi bakımından uygun" görül
müştür. 

Metnin 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası, işbu kanun yürürlüğe girince mer'i kararname ve tebliğ
lerin kendiliğinden mülga olması tabiî olacağı düjüıncesiyle metinden çıkarılmıştır. 

Ayrıca yine birinci maddenin 2 nci fıkrasının son cümlesi de, Hükümete kurulacak komisyonun 
teşekkül tarzında yetki tanımak mülâhazasiyle reddedilmiş ve madde aşağıda sunulan şekilde kabul 
edilmiştir. 

Metnin 2 nci maddesi ise, mahsus talimatnamenin hazırlanmasını ve kurulacak mahallî komisyon
ların çalışabilir hale gelmesini sağlamak amaciyle, kanunun yürürlüğe girmesinin, yayınlanmasın
dan bir ay sonraya bırakılacak şekilde değiştirilmiştir. 

Metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
öncelikle müzakeresi temennisiyle Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
0. 0. Bilen 

A. Cüceoğlu 

N. Yemş6hirlio(fl.v 

Sözcü 
N. Akan 

t. Ahali 

C. Oskay 

M. Kazova 

Kâtip 
#. M. Çavdaroğlu 

M. Kesen 

P. Geveoi 
İmzada bulunamadı 

Beşit önder 
İmzada bulunamadı 

A. Turanlı 
(İmzada bülunamada 

H. Okçu 
İmzada bulunamadı 

77. Tan 

S. Konak 
İmzada bulunamadı 

• H Meclisti (S. Satfm : 15) 
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MARDİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ 

ARIKAN VE .9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1918 sayılı Kaçakçılık Kanununu tadil eden 
6829 sayılı Kanunun ikinci maddesine eklenen 

birinci maddeye ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 6829 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin ek birimci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

(Şu kadar M, emniyet bölgesi dâhilimde 
kalan kasaba ve köylerle sair meskûn, yerler
de ikamet edenler veya barınanlar tarafımdan 
bu kanuna müsteniden 23 . 11 . 1956 tarih ve 
4/8335 sayılı Bakamlar Kurulu kararına uy
gum olarak yayımlanmış olan 5 sayılı tebliğde 
tadadedilen küçük ve büyük baş hayvanlarla 
eşya ve emtianın azalıp çoğalması veya-başka yerle
re taşıntması halimde talimatname veçhile il
gili makamlara vermekle mükellef bulunduk
ları beyanınameHer ve buma mümasil işlemler 
işbu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
işlemden kaldınlmıştıır. 

Ancak emniyet bölgesi dâhilinde oturanlar
dan kaçakçılığı sanlatı ımutade halime getiirdi-
ği veya kaçakçılıkla iştigal ettiği anlaşılan 
kâmseleirîDe bu kimsilerin oturduğu kasaba ve 
köyler halikı kaçakçılığı takip ile mükellef 
ilgili makamlarım teklif ve valilikçe teşkil edi
lecek komisyon karar ve mahsus talimatname
si veçıhile beyanname vermek ve 5 sayılı teb
liğde derpiş edilmiş bulllunanı mükellefiyetleri 
yerine getirmek zorundadırlar. Valinin baş
kanlığında teşekkül edecek komisyon kaçakçı
lığı takible tavzif 'edilmiş bulunan sivil ve as
kerî makamların tâyin edecekleri bârer temsil
ci ile toplanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu tatbika Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunu tadil eden 6829 sayılı Kanunun 2 noi 
maddesinin ek 1 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ek birinci maddesindeki 1 nci fık
ranın sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Emniyet bölgesi dâhilinde oturanlardan ka
çakçılıkla iştigal ettikleri anlaşılanlarla bunla
rın oturdukları mahalleler ve köyler halkı ka
çakçılığı takip ile mükellef ilgili makamların 
teklifi ve valilikçe teşkil edilecek komisyon ka
ran ve malhsus talimatnamesi veçhile beyanname 
vermekle mükellef tutulabilirler. 

MADDE 2. — Bu ıkanun yayınlandığı tarih
ten bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu tatbika Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

>>•«« 

M. Meclisi t S. Sayısı ; 15) 






